
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ДГ № 191 "ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
121480895

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.София

Пощенски адрес:
ул. МАДАРСКИ КОННИК №.7

Пощенски код:
1505

код NUTS
BG България 

Лице за контакт

Миглена Манолова Пеева

Електронна поща:
mmanolova@abv.bg

Телефон:
+359 888243612

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://dg191-sofia.com/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/37464

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/189554

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/189554



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 191 "Приказка без край"

II.1.2) Основен CPV код

15000000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Настоящата поръчка, следва да се изпълни чрез доставката на хранителните продукти, описани в Приложение
№ 1.1. от Техническата спецификация, която след това ще бъде неразделна част от договора за изпълнение на
поръчката.
Посочените количества са ориентировъчни, като Възложителят си запазва правото да определя количествата от
всеки хранителен продукт, които ще бъдат доставяни в съответствие със заявките си, като поръчваните храни не
могат да превишават посочената крайна стойност на договора.
Възложителят си запазва правото да разширява и с други разновидности на стоки от видове хранителни продукти,
включени в цитираните приложения. Хранителните продукти да отговарят на БДС и/или на еквивалентни
стандарти, да са придружени с необходимите сертификати. Всички хранителни продукти да са пакетирани и
етикирани.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
70000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG България 

BG41 Югозападен

BG411 София (столица)

Основно място на изпълнение
Склада на ДГ 191

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Настоящата поръчка, следва да се изпълни чрез доставката на хранителните продукти, описани в Техническата
спецификация, която след това ще бъде неразделна част от договора за изпълнение на поръчката.
Посочените количества са ориентировъчни, като Възложителят си запазва правото да определя количествата от
всеки хранителен продукт, които ще бъдат доставяни в съответствие със заявките си, като поръчваните храни не
могат да превишават посочената крайна стойност на договора.
Възложителят си запазва правото да разширява и с други разновидности на стоки от видове хранителни продукти,
включени в цитираните приложения. Хранителните продукти да отговарят на БДС и/или на еквивалентни
стандарти, да са придружени с необходимите сертификати. Всички хранителни продукти да са пакетирани и
етикирани. Опаковките да са здрави с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката,
нейното съхранение, производителя, качеството, дата на производство и срока на годност, съгласно изискванията
на Наредбата за изискванията за етикиране и представянето на храните (ДВ, обн. бр.62 от 28.07.2000 г.).
Хранителните продукти да отговарят на Закона за храните, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиена на храните (ДВ,
обн. бр.55 от 07.07.2006 г.), Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до
7 години в детски заведения (ДВ, обн. бр. 65 от 23.08.2011 г.), Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните (ДВ, обн. бр.73 от 20.09 2011 г.), НАРЕДБА №
2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските
кухни, в сила от 01.09.2013 г., издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр. 28 от 19 март 2013 г.,
предлагани в детските заведения и училищата и други нормативни актове, свързани с предмета на поръчката.
3.2. Всяка доставка да бъде придружена от ветеринарно медицинско свидетелство и експертен лист за продуктите
от животински произход, както и сертификат за произход и качество на всички хранителни продукти.
3.3. Стоките следва да са в срок на годност, от който да не са изтекли повече от 30 % към датата на която се
доставят.
3.4. Доставките да се извършват при спазване на всички хигиенни и санитарни изисквания

Доставката трябва да се осъществява чрез технически средства, гарантиращи качественото и срочно изпълнение
– продуктите трябва да се съхраняват и транспортират в бази и транспорт, отговарящ на установените изисквания
и на нормите, издадени от специализираните контролни органи.
Предлаганите хранителни продукти трябва да отговарят на следните изисквания:

• да са първо качество и да са с доказан произход, като документи в тази посока следва да придружават всяка
доставка;
• да отговарят на нормативно-установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни
потребители;
• към датата на доставка продуктите да са в срок на годност, като не се допускат да имат по-малко от 30% от
останалият срок за годност, съгласно поставената маркировка /напр. при срок на годност на продукта 10 дни, ще се
приема доставената стока, ако са изминали най-много 3 дни от този срок/;
• да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенни и други норми, установени от действащото в
България законодателство. Обстоятелствата се доказват с документи, издадени от компетентни държавни органи
(РЗИ, ДВСК, БАБХ и др.).
За констатирани доставки на хранителни продукти, които не отговарят на определените изисквания, съгласно
документацията за участие, представител на възложителя вписва рекламацията в протокола /складовата разписка/
за приемане на доставката. Продуктите, които не са с изискваното качество и са описани в протокол /складова
разписка/, следва да бъдат подменени от Изпълнителя в рамките на същия ден, но не по-късно от 4 часа.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество
Срок за доставка - 30

Срок за доставка след рекламация - 20

Критерий, свързан с разходи
Процент от осреднените цени на "САПИ" ЕООД - 50

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
70000

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите



Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

Не се изискват.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Не се изискват.

III.1.3) Технически и професионални способности

Участниците следва да притежават необходимото техническо оборудване, което му е необходимо за изпълнение
на поръчката качествено и в срок, като минималните изисквания са за следното:
1. Участниците да притежават складово помещение на територията на София с хладилна техника и хладилни
помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за съхранение на продуктите.
За доказване на това изискване се представят:

Информация за валидните санитарни разрешителни и/или с информация за удостоверение за регистрация на
името на кандидата; информация за документи, удостоверяващи собствеността на съответния обект. В случаи, че
складовите помещения с хладилна техника и хладилните помещения не са собствени, се представя информация,
от която да е видно, че те ще са на разположение на участника за срока на поръчката.
2. Участниците да имат минимум 1 брой или нает хладилен автомобил и минимум 1 брой собствен или нает
транспорт за превоз на хранителни продукти от неживотински произход, удостоверен с разрешително за превоз на
хранителни продукти.
За доказване на това изискване се представят:

Информация с всички транспортни средства, които са на разположение на кандидата за срока на договора с
вписани данни за техните регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на
специализираните превозни средства, както и валидни разрешителни за превоза на името на кандидата.
Участникът трябва да удостовери собствената си осигуреност с транспортни средства, които отговарят на
установените изисквания и на нормите, издадени от специализираните контролни органи, като представи
документи доказващи тяхната пригодност. В случай, че транспортни средства за собственост на участника, той
следва да представи копие от документите за собственост, а в случай че използва наети такива - да се представи
договора за наем, който да е със срок с 30 дни по-дълъг от срока за изпълнение на поръчката.
Участникът може да представи и други доказателства относно наличната база, складови помещения и др. които
сметне за относими към настоящата обществена поръчка.
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности, квалификация и
професионален капацитет с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при
изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на
договора.
Всички обстоятелства се посочват и в Единния европейски документ за обществена поръчка.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Не се изискват.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не



Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
26-април-2022

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
2

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
27-април-2022

Час
13:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Показателите, тяхната относителна тежест, начинът на определяне на оценката по всеки от тях, както и на
комплексната оценка на офертите на участниците е както следва:
1. К1 – Предложен процент от осреднената цена на „САПИ“ ЕООД за всеки хранителен продукт, доставен
предходния месец;
2. К2 - Предложен срок на доставка след заявката. Този срок следва да бъде представен в часове и минути, като
срокът не може да бъде по-дълъг от 24 ч.
3. К3 - Предложен срок на доставка на храни след евентуална тяхна рекламация. Този срок следва да бъде
представен в часове и минути, като срокът не може да бъде по-дълъг от 4 ч.
Посочените показатели са с коефициент на тежест в общата оценка, както следва:

К1 е с коефициент на тежест от 50;

К2 е с коефициент на тежест от 30;

К3 е с коефициент на тежест от 20.

За всеки отделен участник се присъжда стойност на всеки коефициент, която се изчислява като се раздели най-
ниската предложена стойност /процент или час/ на съответата стойност, предложена от този участник. Този
резултат се умножава по посочения коефициент. Най-висока стойност ще получи най-ниския процент или най-
малкото предложено време за доставка след заявка или след рекламация.
Крайната оценка (КО) на офертата на всеки участник ще бъде определена по следната формула: КОi= К1i+ К2i+ К3i

Участникът получил най-голям брой точки, което съответства на най-ниски цени на хранителните продукти и най-
кратък срок за доставка след заявка и след рекламация се класира на първо място.
Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 3 % (три на сто) от максималната стойност на услугите по
предмета на договора без ДДС.
Оферти, които не отговарят на изискванията поставени от Възложителя в настоящата обява и приложенията към
нея и изискванията на ЗОП не се допускат до оценка и класиране.

Възложител



Име и фамилия:

Слава Василева

Длъжност:

Директор


	

